REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
§ 1. ORGANIZATOR
Uczestnicy projektu „Król jedzie czyli historia o tym, jak Wohyń przygotowywał się do
wizyty króla” w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Dzieci
i Młodzieży realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wohyń ECHO

Wójt Gminy Wohyń

§ 2. PATRONAT

Dyrektor ZS im Unitów Podlaskich w Wohyniu
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Wohyniu
§ 3. CEL KONKURSU
Celem głównym konkursu jest propagowanie twórczości artystycznej młodych ludzi
w oparciu o historię regionu.
Cele szczegółowe:
- rozwijanie umiejętności wypowiedzi przez formy literackie,
- rozwijanie aktywności twórczej wśród uczniów szkół podstawowych,
- wyłonienie najpiękniejszych legend tematycznie związanych z pobytem króla Zygmunta II
Augusta w Wohyniu,
- stworzenie legendy, która będzie prezentowana na tablicy w centrum Wohynia.
§ 4. TERMIN
KONKURS trwa od 14 maja 2015 roku do 30 czerwca 2020 roku.
- nadesłanie prac do sekretariatu Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu do dnia
01 czerwca 2020r.

- wręczenie nagród nastąpi do końca czerwca 2020r. Organizator poinformuje laureatów
o terminie wręczenia nagród.

§ 5. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowaniu legendy o Wohyniu:
a) czcionka 12
b) format A4
c) należy użyć wymienionych słów oraz cytatu :
bitwa, droga, dwór, jabłoń (drzewo), korona, król, miejscowość, mieszkańcy, miłość,
monarcha, szlachetny, ojczyzna, orzeł, Parczew, podpisać, sejm, unia, Wohyń, wóz,
,złoto(skarb), „zbierz pospołu wszystkie części i zachowaj ku pamięci.”
3. Prace są wykonywane indywidualnie. Uczestnik może przesłać jedną pracę.
4. Prace należy przesłać lub złożyć osobiście pod adresem:
Sekretariat w Zespołu Szkół w Wohyniu
ul. Piłsudskiego 25
21-310 Wohyń

5. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem, z podanym numerem telefonu lub
adresem email, z dopiskiem: KONKURS – „Legenda o Wohyniu”.
6. Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
7. Prace należy zabezpieczyć na czas przesyłki, tak aby dotarły do adresata w stanie
nieuszkodzonym.
§ 6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez JURY powołane przez ORGANIZATORÓW
na podstawie następujących kryteriów:
- zgodność pracy z tematyką,
- inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
- ujęcie wydarzeń historycznych.
2. W skład JURY wejdą przedstawiciele:
a) GOPS-u w Wohyniu
b) Gminnego Centrum Kultury
c) Urzędu gminy w Wohyniu
d) Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu
3. JURY wybierze i nagrodzi trzy prace .
4. JURY ma prawo przyznać inne wyróżnienia w konkursie, a także ustanowić nagrody
specjalne.
5. Decyzja JURY KONKURSU o wyłonieniu LAUREATÓW KONKURSU zapada
większością głosów.
6. Decyzja JURY KONKURSU wyłaniająca LAUREATÓW KONKURSU jest ostateczna.
7. Skład Jury może ulec zmianie.
8. LAUREACI KONKURSU otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe; uczestnicy i laureacidyplomy
9. Zwycięskie prace zostaną wydrukowane. Posłużą do stworzenia pakietu dydaktycznego
do promowania historii regionu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego
powielania prac konkursowych.
10. W przypadku wygranej uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego nazwiska w tablicy
ogłoszeń w centrum Wohynia
11. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji prac (ilościowej i jakościowej).
§ 7. Ogłoszenie wyników
1. Wyniki KONKURSU zostaną zamieszczone na stronie współorganizatora: Gminy
Wohyń.

2. LAUREACI KONKURSU zostaną powiadomieni o wygranej i godzinie uroczystego
rozdania nagród telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. O terminie uroczystości wręczenia nagród organizator poinformuje uczestników.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. ORGANIZATORZY zastrzegają sobie prawo zmiany warunków w razie wystąpienia
przyczyn od nich niezależnych.
2. Przystąpienie uczestnika do KONKURSU jest równoznaczne z akceptacją treści
niniejszego REGULAMINU.
3. W związku z organizacją KONKURSU(tworzenie listy uczestników, ogłoszenie wyników)
zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka zobowiązany
jest wyrazić rodzic lub opiekun prawny dziecka zgłaszający UCZESTNIKA KONKURSU,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa z dn.

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w ramach
popularyzacji przedsięwzięcia w środowisku. Dane osobowe, wizerunek UCZESTNIKÓW
KONKURSU będą wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb KONKURSU lub jego
promocji. (załącznik nr 1 do Regulaminu § 8 pkt. 3)
4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w KONKURSIE oraz dojazdy pokrywa
UCZESTNIK.
5. Przesłane prace nie są zwracane i przechodzą one na własność ORGANIZATORÓW
KONKURSU.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw
majątkowych na wykorzystanie prac na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:
druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz
w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne,
elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci
komputera), a także prezentowania prac na wystawach oraz zgodą na ich publiczne
wykorzystanie. (Zał. nr.2)
7. Uczestnikom KONKURSU nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez
ORGANIZATORÓW z przekazanych prac.(Załącznik Nr 2 do Regulaminu § 8 pkt. 5-7)
8. Uczestnicy konkursu lub ich opiekuni prawni ponoszą odpowiedzialność za naruszenie
praw osób trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego.
9. ORGANIZATORZY zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w KONKURSIE
prac uprzednio publikowanych, biorących udział w innych konkursach oraz te, które mogą
naruszać prawa autorskie
11. REGULAMIN KONKURSU dostępny jest pod adresem:
- na stronie internetowej Zespołu Szkół w Wohyniu
- na stronie internetowej Gminy Wohyń
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Wohyń ECHO
- na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu
- na Instagramie
12. W razie niejasności związanych z regulaminem lub zasadami udziału w KONKURSIE
należy kontaktować się z realizatorami projektu (autorami regulaminu) - uczniami Zespołu
Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu (tel. 833530025):
- Anetą Kościańczuk kl. VIIIa
- Kamilem Maliszewskim kl. VII
- Magdaleną Pirogowicz kl.VIIIa
- Roksana Szyszkowska kl. VIIIa
- Julia Tokarska kl. VII

